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ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Τηλέφωνο: 24673 50612
Fax: 24673 50657

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την 126/12-06-2018 απόφαση του Δ.Σ.  
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
προβαίνει σε συλλογή προσφορών με σκοπό την προμήθεια χειρουργικών Γαντιών, για την κάλυψη
των ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου.
Προϋπολογισμός: 18.000,00 € με τον ΦΠΑ.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, KAE 1311.
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή).
Ημερομηνία διάθεσης της πρόσκλησης: από  25-06-2018 μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου
www.kastoriahospital.gr
Ημερομηνία  λήξης  υποβολής  προσφορών:  10-07-2018  και  ώρα 11.00  π.μ. στο  Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10-07-2018 και ώρα 12.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών
του Νοσοκομείου, όπου και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών από αρμόδια επιτροπή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή
ενώσεις  /  κοινοπραξίες  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στο  αντικείμενο  της  υπό  ανάθεσης
προμήθειας.
Λόγοι αποκλεισμού:  Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης, βάσει του άρθρου
73 του Ν. 4412/16, όταν:
- υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1,
άρθρο 73 του Ν. 4412/16
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.

Σας γνωρίζουμε ότι : 
- Η προσφορά θα αφορά το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 
- Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
 - Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έναν φάκελο που
θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της πρόσκλησης που αφορά, καθώς και τα ΠΛΗΡΗ
στοιχεία του αποστολέα. Στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται: 
1. Ένας σφραγισμένος φάκελος τεχνικής προσφοράς. Η τεχνική προσφορά θα συμμορφώνεται με
τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές στην παρούσα πρόσκληση και θα περιλαμβάνει:
i)  Πίνακα προσφερόμενων ειδών χωρίς τιμές
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ii) Πιστοποιήσεις, εγχειρίδια, έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο που να επιβεβαιώνει
ότι τα προσφερόμενα είδη διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές
iii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4,  αρθρ.  8 του Ν.  1599/86,  όπως εκάστοτε  ισχύει  (χωρίς γνήσιο
υπογραφής) στην οποία:

-  να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής προσφοράς, ο υποψήφιος δεν βρίσκεται σε
μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 περί αποκλεισμού συμμετοχής από
διαγωνισμούς του δημοσίου

-  να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα

-  να  δηλώνεται  ότι  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με
οποιαδήποτε  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  για  αναβολή  ή  ακύρωση  –  ματαίωση  της
διαγωνιστικής διαδικασίας
Η  ως  άνω  υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  και  διαχειριστή  της
εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
2. Ένας  σφραγισμένος  φάκελος  οικονομικής  προσφοράς στον  οποίο  θα  περιληφθούν  οι
προσφερόμενες τιμές (χωρίς τον ΦΠΑ) για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα
ειδών. Οι τιμές θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η προσφερόμενη τιμή  δεν
πρέπει να υπερβαίνει αυτή του Π.Τ. της ΕΠΥ (εφόσον το είδος αντιστοιχίζεται στο Π.Τ.). 
Να αναφερθεί και ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται το είδος.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο
και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την εν λόγω προμήθεια. Η σύμβαση που θα
υπογραφεί θα έχει ισχύ για ένα έτος.
Ο προμηθευτής θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει σφραγισμένο φάκελο
στον οποίο θα περιληφθεί:
1.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (έκδοσης μεταγενέστερης της πρόσκλησης) 
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.
Η πληρωμή θα γίνεται  σε ευρώ (€),  μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Xρόνος εξόφλησης: εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου  και εφόσον
υποβληθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. 
Η προμήθεια βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι
και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

  Αντωνιάδης Βασίλειος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV 33141420-0

«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»
Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ Ποσότητα Προϋπολογισ

μός με ΦΠΑ
Τεχνικές
Προδιαγραφές

1 Γάντια 
αποστειρωμένα 
χειρουργείου μιας 
χρήσης με ελάχιστη 
πούδρα

Ζεύγος 12.000 2.030,00 €Γάντια χειρουργικά  Μ.Χ. αποστειρωμένα, 
ανατομικά, με μακριά μανσέτα με ελάχιστο 
ολικό μήκος 300mm, από φυσικό ελαστικό 
(latex), πουδραρισμένα ομοιόμορφα να ), πουδραρισμένα ομοιόμορφα να 
είναι ελεγμένα: α) για οπές σύμφωνα με την 
οδηγία ΕΝ 455-1 β) αντοχής σύμφωνα με την
οδηγία ΕΝ 455-2 και γ) βιολογικής 
ασφάλειας (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες) 
σύμφωνα με την οδηγία  ΕΝ 455-3.  Η 
εξωτερική συσκευασία να είναι 
πλαστικοποιημένη και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης, στην εσωτερική 
συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» &
«ΑΡΙΣΤΕΡΑ»  σε όλα τα Νούμερα 6,5 – 7 –7,5 
– 8 – 8,5. Αξιολόγηση βάσει δείγματος.

2 Γάντια 
αποστειρωμένα 
χειρουργείου μιας 
χρήσης χωρίς πούδρα

Ζεύγος 1.500 290,00 €Γάντια χειρουργικά  Μ.Χ. αποστειρωμένα, 
ανατομικά, με μακριά μανσέτα με ελάχιστο 
ολικό μήκος 300mm, από φυσικό ελαστικό 
(latex), πουδραρισμένα ομοιόμορφα να ), χωρίς πούδρα να είναι ελεγμένα: α) 
για οπές σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-1 
β) αντοχής σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-2
και γ) βιολογικής ασφάλειας (πρωτεΐνες-
ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία  ΕΝ 
455-3.  Η εξωτερική συσκευασία να είναι 
πλαστικοποιημένη και να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης, στην εσωτερική 
συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» &
«ΑΡΙΣΤΕΡΑ»  σε όλα τα Νούμερα 6,5 – 7 –7,5 
– 8 – 8,5. Αξιολόγηση βάσει δείγματος.

4 Εξεταστικά Γάντια μη 
αποστειρωμένα χωρίς 
πούδρα μίας χρήσης

ΤΕΜ 500.000 15.510,00€Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα από 
φυσικό λατέξ ή από συνθετικό λατέξ ή από 
διαλύματα φυσικού  ή συνθετικού 
ελαστικού, χωρίς πούδρα, με ελάχιστο ολικό 
μήκος 270 χιλ. μεγέθη Small – Medium – 
large - Χ large. Να είναι ανθεκτικά και να 
έχουν αντίσταση στο σκίσιμο. Αξιολόγηση 
βάσει δείγματος
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5 Χειρουργικά γάντια 
ορθοπεδικά 
αποστειρωμένα

Ζεύγος 200 170,00 €Χειρουργικά αποστειρωμένα γάντια 
ορθοπεδικά  να έχουν  τα χαρακτηριστικά  
που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες 
των ορθοπεδικών επεμβάσεων, να έχουν 
πάχος 35-40 % μεγαλύτερο των λευκών 
χειρουργικών γαντιών, ελάχιστο ολικό μήκος
300 mm . να προσφέρουν την  απαιτούμενη 
ασφάλεια ενώ διατηρούν ταυτόχρονα την  
αίσθηση αφής σε υψηλά επίπεδα. Να έχουν 
αντίσταση στο σχίσιμο και στη  διάτρηση. Να
έχουν αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια.  
Να φέρουν πιστοποίηση ΕΝ 455-1,2 και 3 . 
Σε Νούμερα  7 - 7 1/2  - 8 - 8 ½ . Αξιολόγηση 
βάσει δείγματος.

Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24% 18.000,00€

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων ειδών αλλά σε κάθε περίπτωση, για το
σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων.
Οι  αναγραφόμενες  πιο  πάνω  ποσότητες  είναι  ενδεικτικές  και  έχουν  προσδιοριστεί  κατ’  εκτίμηση  των
αναγκών  του  Νοσοκομείου,  με  βάση  την  κατανάλωση  αντίστοιχων  ειδών κατά τα  προηγούμενα  έτη.  Το
Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας,
εφόσον  τούτο  δεν  επιβάλλεται  από  τις  ανάγκες  του,  όπως  αυτές  θα  διαμορφωθούν  στη  διάρκεια  της
σύμβασης. 
 Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα εις διπλούν
ή εφόσον αυτό είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, prospectus. Τα δείγματα αυτά και τα
prospectus  πρέπει  να  φέρουν  τον  κατασκευαστικό  οίκο  και  τον  Κ.Α.  του  προϊόντος,  την  σφραγίδα  της
Εταιρείας, την υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης ειδών της παρούσας πρόσκλησης και
την ονομασία του είδους. Τα δείγματα θα συνοδεύει δελτίο αποστολής με την ένδειξη (Δείγματα δωρεάν).
 Τα δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο ΚΑΘΟΛΗ την διάρκεια της
σύμβασης για σύγκριση με τα προσκομιζόμενα. 
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